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Нікольський Ю. В.  Дискретна 

математика : підручник 

/ Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, 

Ю. М. Щербина ; за наук. ред. 

В. В. Пасічника. – 3-тє вид., випр. та 

допов. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 

432 с. – (Комп'ютинг). 

У підручнику викладено основні 
поняття та методи дискретної 
математики. Окрім таких розділів, як 
математична логіка, теорія множин і 
відношень, комбінаторний аналіз, теорія 
графів, основи теорії кодів, теорія 
булевих функцій, основи теорії формаль-
них мов та алгоритмів, розглянуто 

також теорію складності обчислень. Виклад матеріалу 
супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, 
кожний розділ завершується збірником задач для самостійного 
розв’язування. 

За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам 
дисципліни «Дискретна математика» для студентів базових напрямів 
«Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна 
інженерія», «Інформатика», «Прикладна математика» та і 
«Системний аналіз».  

Основи економіко-математичного 

моделювання : навч. посіб. 

/ Н. М. Лавріненко, С. М. Латинін, 

В. В. Фортуна, О. І. Бескровний. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 540 с. 

Посібник призначений для 
використання у навчальному процесі і для 
самостійної роботи студентів 
економічних спеціальностей. 

Викладено теоретичні основи 
лінійного програмування, основи теорії 
двоїстості, теорії цілочислового, 
дробоволінійного, параметричного та 
динамічного програмування. Розглянуто 
теорію регресійного аналізу, теорію 

систем економетричних рівнянь, теорію загальних економетричних 
моделей. До кожного розділу додається навчальний тренінг. 
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 Чернега О. Б.  Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємств (організацій) : навч. посіб. 

/ О. Б. Чернега. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2019, 2019. – 319 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються особливості сучасної 
міжнародної конкуренції, представлено 
методичні підходи до визначення рівня 
міжнародної конкурентоспроможності 
продукції, підприємства та галузі, 
праналізовано механізми формування 
стратегії підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства, 
обґрунтовано теоретичні та практичні 

підходи до регулювання системи управління міжнародною конку-
рентоспроможністю підприємства. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, спеціалістів у сфері 
міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності.  

 
 

Хміль Ф. І.  Практикум з 

менеджменту організацій : навч. посіб. 

/ Ф. І. Хміль. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 333 с. 

В посібнику містяться ситуації, 
ситуативні вправи, рольові ігри, тренінги, 
тести, які відображають практику 
управління господарсько-комерційною 
діяльністю підприємств в умовах 
становлення ринкових відносин в 
економіці України. Посібник призначений 
для використання в навчальному процесі 
вищих навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку студентів за 

освітньо-професійними рівнями 6.050201,7.050201, 8.050201 
спеціальності “Менеджмент організацій”. Може використовуватися 
при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій 
спеціальності, а також в системі підвищення кваліфікації, 
перепідготовки та одержання післядипломної освіти. 
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Супрун А. А.  Страховий 

менеджмент : навч. посіб. / А. А. Супрун, 

Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

300 с. 

Навчальний посібник підготовлено 
відповідно до нормативного плану і 
робочої програми курсу “Страховий 
менеджмент”. У виданні розглянуто 
головні аспекти управління ресурсами 
страхової компанії, організації страхового 
бізнесу, оцінки ефективності страхової 
та інвестиційної діяльності. Розділи 
посібника містять тексти лекцій, схеми, 
таблиці, термінологічний словник, 

тести, проблемні питання, формули для розрахунків, задачі та 
методику їх вирішення.  

Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів 
та факультетів, а також на пересічного читача, який бажає 
самостійно опанувати курс. Може бути використане в системі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників страхової 
компанії. 

 
Хоронжий А. Г.  Соціальне 

управління : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 290 с. 

Навчальний посібник присвячений 
теоретичним положенням і практичному 
керівництву системою соціального 
управління. На основі теоретичного 
аналізу і експериментальних результатів 
висвітлені закономірності і принципи 
соціального управління, система, 
організаційна структура процес 
управління, а також методи управління, 
управлінська праця, стиль і якість 
керівництва. 

Навчальний посібник розрахований на 
студентів соціологів та менеджменту для соціальної сфери. Він також 
буде корисним для студентів економічних спеціальностей і для тих, хто 
цікавиться соціальним управлінням. 
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Смерічевська С. В.  Маркетинг і 

логістика: концептуальні основи та 

стратегічні рішення : навч. посіб. 

/ С. В. Смерічевська, М. В. Жаболенко, 

С. В. Чернишева ; за ред. 

С. В. Смерічевської. – 3-тє вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 547 с. 

Матеріал у навчальному посібнику 
структурований та систематизований 
згідно з сучасними концепціями 
маркетингу та логістики відповідно до 
алгоритму прийняття стратегічних 
управлінських рішень. 

Процеси інтеграції маркетингу та 
логістики набувають особливої 

актуальності в умовах розвинених ринкових відносин та сприяють 
забезпеченню ефективної взаємодії двох управлінських концепцій, які 
доповнюють одна одну. Взаємодія маркетингу - як концепції 
управління, орієнтованої на ринок, і логістики - як концепції управління, 
орієнтованої на потік, створює можливості підвищення матеріальної, 
економічної та інформаційної корисності й цінності продукту (послуги) 
для споживача або клієнта. Особлива увага авторами посібника 
приділяється концепції маркетингу відносин, методології формування 
споживчої та логістичної цінності товару (послуги). Розглянуті деякі 
секрети використання на практиці методологічного інструментарію 
маркетингового аналізу та логістичного аудиту стратегічних позицій 
підприємства. Викладені основні положення й особливості методології 
формування ефективних маркетингових та логістичних стратегій.  

Подання навчального матеріалу у вигляді таблиць, схем та 
рисунків допоможе студентам і фахівцям зосередити увагу на 
найважливіших аспектах формування маркетингового та 
логістичного стратегічного мислення, розібратися в багатьох 
складних проблемах, що виникають на практиці в умовах ринкової 
економіки та усвідомити глибинні процеси, які визначають успіх 
розвитку конкретного бізнесу 

Адресовано студентам, аспірантам, викладачам ВНЗ 
управлінських, економічних та інженерних спеціальностей. Книга буде 
корисною також керівникам підприємств і спеціалістам-практикам і 
взагалі усім тим, хто цікавиться теорією і практикою сучасного 
менеджменту, маркетингу та логістики. 
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Липчук В. В.  Маркетингові 

дослідження : посібник / В. В. Липчук, 

Л. В. Погребняк. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 348 с. 

Вивчення дисципліни передбачає 
набуття студентами теоретичних 
знань та практичних навичок у сфері 
сучасних маркетингових досліджень і має 
своїм головним завданням сформувати 
тип мислення, який допоможе менеджеру 
усвідомлювати маркетингові проблеми 
того чи іншого підприємства, можливі 
шляхи вирішення цих проблем; вміння 
оцінити наукову цінність результатів 
маркетингових досліджень та 

рекомендацій на їх основі. 
Посібник складається з трьох розділів, в яких у логічній 

послідовності розглядаються питання сутності, особливостей, 
процесу та організації маркетингових досліджень, методології їх 
проведення та практичні аспекти їх здійснення. 

 
Іванова Л. О.  Маркетинг готельного і 

ресторанного господарства : навч. посіб. 

/ Л. О. Іванова. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 214 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються сутність, 
характеристики та особливості мар-
кетингу готельного і ресторанного 
господарства. Особлива увага 
відводиться інформаційному 
забезпеченню маркетингу готельного і 
ресторанного господарства, формуванню 
маркетингової політики підприємств 
індустрії гостинності. Посібник містить 
структурно-логічні блоки для вивчення і 

перевірки кожної теми, тематику рефератів, завдання для 
самостійної роботи студентів. 

Призначено для студентів напряму 6. 140101 «Готельно-
ресторанна справа», викладачів та фахівців. 
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Іванова Л. О.  Моніторинг світового 

ринку готельних і ресторанних послуг : 

навч. посіб. / Л. О. Іванова, О. М. Музика. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 227 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються сутність, завдання та 
особливості моніторингу світового ринку 
готельних і ресторанних послуг. Особлива 
увага відводиться методиці моніторингу 
ринку та його інформаційному 
забезпеченню. Визначається вплив чинників 
кон’юнктури на функціонування світового 
ринку готельних і ресторанних послуг. 
Теоретичні положення доповнені 

комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями 
для самостійного вирішення, тестами, індивідуальними навчально-
дослідними завданнями для самостійного виконання.  

Навчальний посібник призначено для студентів напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», викладачів, 
науковців та фахівців. 

 

Іванова Л. О.  Маркетинг послуг : 

навч. посіб. / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, 

О. М. Вовчанська. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 508 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються актуальні питання 
значущості та масштабів поширення 
маркетингу в галузях і сферах послуг. 
Особлива увага приділяється 
маркетинговому інструментарію у сфері 
послуг та особливостям маркетингової 
діяльності в окремих галузях і сферах 
послуг. Посібник містить структурно-
логічні блоки для вивчення і перевірки 

кожної теми, комплексні розрахунково-аналітичні завдання та ситуації 
для самостійного вирішення, тести, індивідуальні навчально-дослідні 
завдання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо 
використання комплексу маркетингу підприємствами сфери послуг. 

Для студентів освітньо-професійної програми «Маркетинг» 
спеціальності 075 «Маркетинг», викладачів, науковців та фахівців. 
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Балабанова Л. В.  Логістика : 

підручник / Л. В. Балабанова, 

А. М. Германчук. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 368 с. 

Підручник присвячено актуальним 
теоретичним і методико-прикладним 
питанням здійснення логістичної 
діяльності на підприємствах. Розкрито 
концептуальні основи логістики та 
логістичного менеджменту, визначено 
категоріальний апарат логістики; 
розглянуто особливості логістичного 
підходу до управління матеріальними 
потоками в сфері постачання, виробни-
цтва і розподілу; висвітлено специфіку 

управління запасами в логістиці, визначено місце складу і транспорту в 
логістиці, а також висвітлено економічне забезпечення логістики та її 
значення у підвищенні фінансової стійкості і конкурентоспроможності 
підприємства. 

Підручник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, 
викладачів ВНЗ,наукових працівників, керівників підприємств. 

 
Сук Л. К.  Організація бухгалтерського 

обліку : підручник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 

Київ : Каравела, 2018. – 624 с. 

У підручнику розглянуто загальні 
питання організації бухгалтерського 
обліку, а саме: основи організації обліку, 
організація роботи облікового апарату, 
документування господарських операцій і 
документообігу, а також розкрито 
організацію обліку і контролю грошових 
коштів, фінансових інвестицій, 
розрахункових операцій, необоротних 
активів, матеріальних запасів, витрат, 
доходів, фінансових результатів та інших 

складових бухгалтерського обліку. Підручник містить числові приклади, 
таблиці, рисунки, тести. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціаль-
ності “Облік і аудит”, інших економічних спеціальностей. 
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Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. 

/ [Л. А. Янковська, З. Б. Живко, І. І. Стеців, 

Ж. В. Семчук, М. О. Живко, 

В. М. Мельникович]. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 384 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 
концептуальні основи, регулювання бухгал-
терського обліку та фінансової звітності у 
зарубіжних країнах; подано характеристики 
та відмінності систем бухгалтерського 
обліку; висвітлено основи організації обліку за 
рубежем; проаналізовано особливості 
застосування та вимоги Міжнародних 
стандартів обліку (IAS) та звітності (IFRS); 
висвітлено загальноприйняті методики 

ведення обліку у зарубіжних країнах за всіма розділами складання 
фінансової звітності; подано основи управлінського обліку та його 
вплив на прийняття управлінських рішень. 

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів. 
 

Петришин Л. П.  Звітність 

підприємств : навч. посіб. 

/ Л. П. Петришин, Г. В. Сиротюк ; за ред. 

Л. П. Петришин. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 413 с. 

У навчальному посібнику комплексно 
розглядаються нормативно-правові 
теоретичні та практичні основи 
звітності, склад і структура фінансової 
та статистичної звітності 
підприємств. Відповідно до чинного 
законодавства описані методологія і 
методика складання окремих форм 
звітності, вимоги і принципи їх 
заповнення, подання та оприлюднення. 

На конкретних прикладах висвітлені теоретичні і прикладні основи 
відображення в бухгалтерському обліку та звітності різних 
господарських операцій. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації економічних спеціальностей, викладачів, бухгалтерів-
практиків, усіх, хто цікавиться проблемами обліку та звітності. 
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Маслак О. О.  Облік, аналіз та аудит 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – 2-ге 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 400 с. 

У навчальному посібнику 
розглядається сутність та порядок здійс-
нення обліку, аналізу та аудиту 
зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств. Висвітлено порядок відображення в 
обліку експортних, реекспортних, 
імпортних, реімпортних, бартерних, 
лізингових, консигнаційних операцій, 
операцій з продажу та купівлі валюти, 
порядок визначення балансової вартості 

іноземної валюти. Охарактеризовано технологію проведення аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення, 
інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників, основні 
положення з аудиту ЗЕД. 

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, викладачів, науковців, підприємців. 

 
Бухгалтерський облік (загальна 

теорія) : навч. посіб. / В. І. Бачинський, 

П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – 2-

 ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 320 с. 

Написано відповідно до програми 
навчальної дисципліни “Бухгалтерський 
облік (загальна теорія)”. У навчальному 
посібнику розкриваються теоретичні та 
практичні основи бухгалтерського обліку. 
Висвітлюються сутність, значення, 
предмет та метод бухгалтерського 
обліку, зміст і будова бухгалтерського 
балансу, призначення рахунків 
бухгалтерського обліку та їх 

класифікація, принципи обліку основних господарських процесів, 
поняття і види форм бухгалтерського обліку, основи фінансової 
звітності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих 
навчальних закладів, бухгалтерів та інших фахівців у галузі економіки .  
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Гнатишин Л.  Організація обліку : 

навч. посіб. / Л. Гнатишин, 

О. Прокопишин. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 432 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
основи та загальні принципи організації 
обліку, питання формування облікової 
політики, організації роботи 
бухгалтерської служби та технології облі-
кового процесу, складання і подання 
звітності, розвитку та вдосконалення 
облікової системи. Розглянуто 
особливості організації обліку за 
окремими ділянками згідно з чинною 
нормативно-правовою базою. 

Призначено для студентів навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності 
«Облік і аудит», викладачів облікових дисциплін й усіх, хто цікавиться 
особливостями організації обліку на підприємстві. 

 
Воронко Р. М.  Міжнародні системи 

обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. 

/ Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – 

3-тє вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 522 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
концептуальні основи фінансового обліку і 
звітності в зарубіжних країнах, 
розглянуто вимоги міжнародних 
стандартів фінансової звітності, які 
забезпечують однозначне розуміння 
фінансової звітності та зростання довіри 
до її показників у всьому світі. Висвітлено 
сутність аудиту і аудиторської 
діяльності у зарубіжних країнах, питання 

стандартизації принципів аудиту на міжнародному рівні, зміст 
аудиторського процесу та особливості обліку й аудиту окремих видів 
активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій. 

Навчальний посібник призначений для студентів економічних 
вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практикуючих 
бухгалтерів, фінансистів, аудиторів, менеджерів. 
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Данилко В. К.  Управління витратами : 

навч. посібник / В. К. Данилко, 

О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – 2-ге 

вид. – Київ : Каравела, 2015. – 216 с. 

Підручник дає можливість 
забезпечити навчальний процес із під-
готовки студентів за спеціальностями 
“Облік і аудит”, “Фінанси”, 
“Бухгалтерський облік” із дисципліни 
“Організація і методика аудиту” напряму 
підготовки спеціалістів «Економіка та 
підприємництво”. У підручнику відповідно 
до навчальної програми розглянуті 
питання організації аудиторської 

діяльності й методики проведення аудиту у суб’єктів господарювання.  
 
 

Плиса В. Й.  Бухгалтерський облік : 

навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 3-тє 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 520 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 
теоретичні основи організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві; 
зміст та структуру бухгалтерського 
балансу та рахунків бухгалтерського 
обліку, сутність подвійного запису; місце 
та роль оцінювання і калькулювання в 
системі бухгалтерського обліку; 
організацію документообороту на 
підприємствах. Зосереджено увагу на 
особливостях обліку необоротних й 

оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат 
підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової 
(бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни 
бухгалтерського обліку. 

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після- 
дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком. 
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Чепелюк Г. М.  Внутрішній аудит у 

банку : навч. посіб. / Г. М. Чепелюк, 

В. Г. Костогриз, С. В. Запорожець. – Львів : 

Манголія 2006, 2019. – 296 с. 

У навчальному посібнику 
розглянуто теоретичні та практичні 
аспекти організації та методики 
внутрішнього аудиту в банках України. 
Описано принципи організації 
внутрішнього аудиту, його нормативно-
правового регулювання, критерії оцінки 
діяльності. Детально висвітлені 
теоретичні та практичні аспекти 
внутрішньоаудиторської перевірки 
банківських послуг та операцій. 

Розглянуто ключові аспекти внутрішнього аудиту якості управління 
банком та ефективності його діяльності. 

Призначений для студентів економічних спеціальностей, 
банківських працівників, аудиторів, бухгалтерів, менеджерів. 

 
Портна О. В.  Контролінг : підручник 

/ О. В. Портна. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 264 с. 

У підручнику систематизовано та 
викладено основні відомості щодо 
побудови і застосування системи 
контролінгу як процесу координації 
оперативного та стратегічного 
управління, спрямованого на досягнення 
усіма структурними підрозділами цілей 
та прийняття управлінських рішень з 
підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Матеріал кожного розділу 
містить необхідні теоретичні, 
методичні та практичні відомості, 

завдання для самостійної роботи, формулювання типових задач. 
Підручник призначено для студентів економічних факультетів 

вищих навчальних закладів, для аспірантів та викладачів економічних 
і фінансових спеціальностей, для керівників і спеціалістів підприємств, 
які прагнуть підвищити ефективність управлінської діяльності.  
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Хом'як Р. Л.  Контроль і ревізія : навч. 

посіб. / Р. Л. Хом'як, Н. С. Станасюк. – 2-ге 

вид., виправ. і допов. – Львів : Магнолія 

2006, 2019. – 315 с. 

Навчальний посібник є збірником 
навчальних та нормативних матеріалів 
щодо практичного здійснення ревізії на 
підприємствах і в установах з метою 
визначення достовірності 
бухгалтерських даних, виявлення 

внутрішньогосподарських 
невикористаних резервів, економії 
бюджетних коштів. 

 
 
Петренко С. М.  Аудит: теорія і 

практика застосування міжнародних 

стандартів : навч. посіб. 

/ С. М. Петренко, І. М. Пальцун. – 2-ге 

вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

520 с. 

У навчальному посібнику висвітлено 
питання: теоретичних засад аудиту 
(його сутності, правового регулювання 
аудиторської діяльності, професійної 
етики та правової відповідальності 
аудиторів, аудиторських стандартів); 
організаційних засад аудиту (планування, 
інформаційне забезпечення процесу 
аудиту, аудиторські докази, 

документування й узагальнення результатів аудиту); методичні 
засади аудиту (оцінка ризиків суттєвих викривлень, методики аудиту 
щодо дослідження фінансової звітності суб’єктів господарювання). 
Враховано останні зміни до Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 
Кожен розділ посібника містить контрольні питання, тестові 
завдання, вправи для самостійної роботи та практичні ситуації.  

Навчальний посібник розрахований на широке коло користувачів: 
студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків - аудиторів, 
бухгалтерів, фінансових аналітиків та менеджерів. 
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Костенко Л.  Записки українського 

самашедшого / Л. Костенко. – 26-те 

вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2018. – 416 с. – (Перлини сучасної 

літератури). 

Роман написано від імені 35-річного 
київського програміста, який на тлі 
особистої драми прискіпливо, глибоко й 
болісно сканує усі вивихи нашого 
глобалізованого часу. У світі надмірної 
(дез)інформації і тотального відчуження 
він — заручник світових абсурдів — 
прагне подолати комунікативну прірву 
між чоловіком і жінкою, між родиною і 
професією, між Україною і світом. 

За жанровою стилістикою «Записки 
українського самашедшого» — насичений мікс художньої літератури, 
внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики. Це 
перший опублікований прозовий роман видатної української поетеси. 

 
 

Шкляр В.  Троща : роман 

/ В. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 415 с. 

Для нього, відчайдушного вояка 
УПА, війна вже минула, проте боротьба 
триває у невгамовному серці. «Свої» і 
«чужі», дружба та розбрат, кохання і 
зрада, помилування й помста... Усе 
переплелося й відгукнулося болем, коли 
через багато років він натрапив на 
свіжу могилу давно загиблого 
побратима. Минуле накочується з 
новою силою, щоб він постав перед 
розгадкою таємниці, перш ніж 
розпочати нове життя. Доля 
всміхається йому очима коханої жінки, 
але не приносить душевного спокою. Він 

— воїн, і ця битва — на все життя... 
 

 



16 

 

 

 

Чорногуз О. Ф.  Дари пігмеїв : 

роман / О. Ф. Чорногуз. – Київ : ВУС, 

2005. – 246 с. 

Досі ми знали українського 
письменника Олега Чорногуза пе-
реважно як дотепного гумориста, 
гострого сатирика-романіста, тон-
кого психолога й лірика і навіть як 
філософа та романтика. А проте ми 
мало ще знаємо, що за останній період 
письменник несподівано розкрив себе і в 
іншій площині. Він показав себе і як та-
лановитий майстер памфлетів, в яких 
гостро й викривально висміює та 
засуджує негативні суспільно-політичні 
явища, що мають місце в сучасному 
українському суспільстві. 

Ось і черговий його твір «Дари пігмеїв» є по суті романом-
памфлетом — поки що одноосібним явищем в сучасній українській 
літературі, написаним на злободенну тему, де йдеться про 
безкомпромісну й вічну боротьбу добра і зла. Його сьогоднішні герої 
«оселились» тепер і в незалежній Україні. Це, власне, безпринципні й 
жорстокі авантюрники, що зуміли злетіти на владний Олімп лише з 
однією метою: владарювати й безмірно наживатись, безжально 
обкрадаючи свій власний народ, який же їх і обрав. Для таких людців не 
існує нічого святого. 

У своєму романі автор використав у звичному йому ключі вдалі 
елементи сатири, вбивчу іронію й сарказм — свою грізну зброю, якою 
вправно навчився володіти майстер. Мова його до того ж 
метафористична, асоціативна, лаконічна і разом з тим — легко 
доступна масовому читачеві. 
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Курков А.  Рух "Емаус". Історія 

солідарності : за участі Наталії 

Саноцької та Мар'яни Сохи / А. Курков. – 

Львів : Астролябія, 2017. – 224 с. : фото. 

Рух «Емаус» — це солідарне 
об'єднання людей, які через складні 
життєві обставини втратили дім і 
волю до життя, та тих, які загострено 
відчувають несправедливість у світі і 
готові взяти на себе відповідальність. 
Разом вони створили альтернативне 
середовище — спільноти життя і праці, 
де люди повертають собі почуття 
гідності, підтримують один одного та 
допомагають тим, хто потерпає 
найбільше. Як творець «Емаусу» француз 

Анрі Ґруе, якого весь світ знає під ім’ям Абе П’єр, так і засновниця 
львівської «Оселі» Олеся Саноцька — люди виняткової доброти та 
відваги, а найголовніше — люди дії. Ця книга про те, як бездомні та 
відкинені суспільством люди створили нову модель соціального 
підприємництва та змінили розуміння благодійництва. Історії про 
пошуки дому і про пошуки сенсу сплітаються у цій книзі в єдину істо-
рію людяності і пропонують простий висновок: помагаючи іншим, ми 
помагаємо собі. 

 
 
Зінченко А.  Данте в Гуманю : 

містерія / А. Зінченко ; ред. 

В. Василенко. – Вінниця : Меркьюрі-

Поділля, 2019. – 64 с. 

 

„Данте в Гуманю” - містерія про 
Коліївщину як сторінку української 
минувшини, її передумови, перебіг, 
учасників і модальності усвідомлення. 
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Бурбело О. С.  Рідній Україні : 

вибране. Проза / О. С. Бурбело. – 

Вінниця : Рогальська І.О., 2018. – 136 с. : 

фото. 

 

У книгу члена Національної спілки 
письменників України Олександри 
Бурбело «Рідній Україні» (Вибране. Проза) 
включено прозові твори з раніше виданих 
збірок «Первоцвіт», «Зимова Україна», 
«Я лиш струна на арфі України» та 
«Перемога під Синіми Водами», в яких 
звучить любов до України, її історичного 
минулого, працьовитих людей, рідної 

природи. 
Книга буде цікава для широкого кола читачів, як юних, так і 

старших. 
 
 
 

 
Бурбело О. С.  Я лиш струна на 

арфі України / О. С. Бурбело. – Київ : 

АНТОЛОГІЯ, 2013. – 304 с. : фото. 

Художня літературна творчість 
Олександри Бурбело полюбилася 
читачам. Її твори - і прозові, і поетичні- 
надихають, заворожують красою, 
нагадують про те, що має бути 
незабутнім - прадавню історію України, 
ще від легендарної Скіфії, подвиги 
запорожців, мовну самобутність, історію 
рідного Поділля. 

Любов до природи постає оберегом 
у розв’язанні екологічних проблем і 

виявляється то у флористичних легендах, то у фантастичних 
оповіданнях, та пригодницьких творах, пов ’язаних з географією землі. 

Книга Олександри дарує читачеві радісті світосприймання, 
відкриваючи джерела щастя та мрій. 
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Талан С.  Повернутися дощем : 

роман / С. Талан. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2016. – 447 с. 

Лихо відступило від 
Сєвєродонецька, але велика Настина 
родина розвіяна по світу: мати їде до 
Західної України, сестра — у Росії і чути 
не хоче про повернення, а діти... Іванка 
й Геник, брат і сестра, — непримиренні 
вороги... Настя везе у волонтерському 
бусі допомогу хлопцям, бо під 
Іловайськом неспокійно. Вона не знає, 
що поспішає назустріч долі... 
 

 

 

 

 

Калинчук Д.  Дівча в прицілі : 

роман / Д. Калинчук. – Київ : 

Видавництво Сергія Пантюка, 2017. – 

288 с. 

Учасник війни нинішньої, змальовує 
війну попередню — жахливу, жорстоку, 
безжальну. Західна Україна — щойно по 
закінченню Другої Світової війни. До 
невеличкого села розподіляють 
молоденьку лікарку з Полтави. 
Поміняти роботу за власним бажанням 
— заборонено. За недоносительство — 
табори ГУЛАГу або куля. Комсомолка 
примушена жити серед прихильників 
ОУН-УПА. Для повстанців - потенційний 
шпигун. Для НКВД - ресурс. Як вижити 
дівчині, що постійно перебуває у 

чиємусь прицілі? 
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Правий П.  Картонні герої. 

Таємниці радянського Агітпропу : 

істор.-публіцист. розслідування 

/ П. Правий ; ред. С. Пантюк. – Київ : 

Видавництво Сергія Пантюка, 2017. – 

366 с. 

«Картонні герої» - збірка 
історико-публіцистичних есеїв про 
людей, чиі імена золотими літерами 
були вписані у «святці» радянської 
епохи. Дзержинський, Марінеско, 
Матросов, Галан, Стаханов та інші 
персонажі цієї книги нав’язувалися 
суспільству як взірці та ідеали. Та чи 
були вони такими насправді? Де межа 
між реальною людиною й іконою, на яку 
її перетворювали ідеологія та 

пропаганда? І чи не продовжуємо ми, вже у незалежній Україні, творити 
нових псевдогероїв? 

Книжка Павла Правого - препарація минулого і застереження 
сучасникам. А ще - зброя в боротьбі проти нашого перманентного 
ворога - Росії, де тему радянських картонних героїв продовжують 
роздувати. Написане легко і доступно, це дослідження водночас є 
настільки багатим на маловідомі чи й зовсім невідомі факти, що 
викличе неабиякий інтерес не лише в пересічних читачів, а й у фахівців: 
істориків, політологів, журналістів і психологів. 

 
 
Браун Д.  Точка обману = 

Deception Point : роман / Д. Браун ; пер. 

з англ. В. Горбатька. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2018. – 528 с. 

Ден Браун — неперевершений 
майстер історичного трилера, автор 
численних бестселерів, серед яких 
найпродаваніший роман усіх часів «Код 
да Вінчі». Його книжки розійшлися 
накладом понад 200 мільйонів 
примірників у 52 країнах світу. Він 
входить до списку 100 найвпливовіших 
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людей світу за версією журналу «Тіме». 
Вірогідна історія з блискавичним сюжетом, переконливим описом 

місця дії та необхідною пропорцією позитивних і негативних 
персонажів. Приголомшлива суміш дії та інтриги. Браун провів власне 
дослідження, вдаючись до наукових i військових подробиць, що піднесло 
сюжет вище від будь-яких стандартів. 

 
 
Браун Д.  Джерело = Origin : 

роман / Д. Браун ; пер. з англ. 

Г. Яновської. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 526 с. 

Споконвіку релігії світу намагалися 
пояснити походження людини. І ось ко-
лишній учень Роберта Ленґдона, 
відомий мільярдер та винахідник 
Едмонд Кірш, здійснює відкриття, яке 
здатне не просто похитнути, а 
спростувати постулати всіх релігій. На 
сенсаційну лекцію в музеї Гуггенхайма в 
Більбао запрошено й професора 
Роберта Ленґдона. Але Кірш не встигає 
представити свою неймовірну теорію 
— його вбито. Відповіді на питання 
сховані в матеріалах лекції Кірша, яка 

захищена 47-значним паролем... Тепер від професора Ленґдона та 
директорки музею Амбри Відаль залежить, чи дізнається світ 
таємницю свого походження. Складні головоломки, втеча від іспанської 
поліції, смертельні сутички, загадки, схожі на химерні будівлі 
славетного Ґауді, запаморочливі хитросплетіння вуличок Барселони... І 
десь серед цього виру сховане воно — джерело... 
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Браун Д.  Втрачений символ = The 

lost symbol / Д. Браун ; гол. ред. 

С. С. Скляр ; пер. з англ. В. Горбатька. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 

606 с. 

 

Інтелектуальний трилер із 
карколомним сюжетом, у якому сюрпризи 
очікують на кожному повороті!  

Роберта Ленґдона, символознавця з 
Гарварда, терміново запрошують про-
читати лекцію в будинку Капітолію у 
Вашингтоні. Але замість витонченої 
публіки професор знаходить п’ять 
таємничих символів, витатуйованих на 
відрізаній руці його наставника, масона 

Пітера Соломона. Ленґдон опиняється у центрі подій за лаштунками 
одного із найвпливовіших міст Америки. Усе, що здавалося знайомим, 
перетворилося на повний тіней таємний світ, у якому масонські 
секрети та до того невідомі одкровення неначе ведуть до однієї 
надзвичайної та неможливої правди. 

Інколи потрібно змінити лише кут зору, щоби побачити світло.  

 
 
 

Опорні конспекти 

1. Даценко Г. В.  Аудит оподаткування : опорний конспект лекцій 
/ Г. В. Даценко, Л. О. Чолій. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2019. – 88 с. + Електронна копія. 

2. Громова О. Є.  Стратегічний маркетинг : опорний конспект 
лекцій / О. Є. Громова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2019. – 104 с. + Електронна копія. 
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Методичні видання 

1. Аудит : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. І. Г. Крупельницька. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + 
Електронна копія. 

2. Банківське право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 08 "Право" / розроб. М. О. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

3. Бізнес-планування. Кейс : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
29 "Міжнародні відносини", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 292 
"Міжнародні економічні відносини", 051 "Економіка" : освіт. прогр. 
"Міжнародний бізнес", "Міжнародна економіка" / розроб. 
О. М. Менчинська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2019. – 34 с. + Електронна копія. 

4. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 073 "Менеджмент", "Туристичний менеджмент" / розроб. 
Н. В. Войнаровська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2019. – 46 с. + Електронна копія. 

5. Економіко-математичне моделювання : методичні рекомендації 
до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 
"Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" 
/ розроб.: Л. М. Радзіховська, Н. В. Добровольська. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 50 с. + Електронна копія. 

6. Електронне урядування : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. 
І. І. Ніколіна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 
68 с. + Електронна копія. 

7. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 
"Право" : спеціаліз. "Комерційне право" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 
/ розроб.: Т. І. Сухоребра, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. 
Бернада, О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2019. – 542 с. + Електронна копія. 

8. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 
"Право" : спеціаліз. "Фінансове право" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 
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/ розроб.: Т. І. Сухоребра, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, 
Є. В. Бернада, О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 537 с. + Електронна копія. 

9. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" : 
з  ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: С. О. Сіренко, І. Г. Власенко, 
А. С. Тернова, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 523 с. + Електронна 
копія. 

10. Збірник тестових та типових творчих завдань для підговки 
здобувачів вищої освіти до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 
"Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" : з. ф. н. (зі 
скороченим терміном) / розроб.: І. О. Гладій, Г. В. Даценко, О. М. Денисюк, 
І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, О. М. Дзюба, Н. В. Коцеруба, І. Г  Крупельницька, 
Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2019. – 506 с. + Електронна копія. 

11. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 
вкаліфікаційного езкамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : 
спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. / розроб.: 
Г. В. Даценко, І. О. Гладій, І. Г. Крупельницька, О. М. Кудирко, 
Н. В. Коцеруба, І. В. Копчикова, Л. А. Майстер, О. М. Окаленко, Т. І. Павлюк, 
І. Б. Юрчик. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 
508 с. + Електронна копія. 

12. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 
кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління а адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороченим 
терміном) / розроб.: І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська, Л. В . Осіпова, 
І. Б. Юрчик, О. П. Демченко, Л. М. Маршук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 510 с. + Електронна копія. 

13. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 
кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз. "Фінансовий контроль" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 
/ розроб.: Г. В. Даценко, І. О. Гладій, І. Г. Крупельницька, О. М. Кудирко, 
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Н. В. Коцеруба, І. В. Копчикова, Л. А. Майстер, О. М. Откаленко, 
Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2019. – 508 с. + Електронна копія. 

14. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 
кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. 
"Маркетинг" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: І. І. Поліщук, 
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видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 53 с. + Електронна копія. 

18. Іноземна мова за професійним спрямуванням : завдання до 
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Електронна копія. 

21. Корпоративні зв'язки з громадськістю : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" / розроб. Г. О. Пчелянська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 24 с. + Електронна копія. 

22. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи : 
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Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 60 с. + Електронна копія. 

23. Міжнародна економічна діяльність України : методичні 
рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. Л. П. Давидюк. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 54 с. + 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 50 с. + Електронна копія. 

25. Міжнародні економічні відносини : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
29 "Міжнародні відносини", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 
07 "Управління та адміністрування" / розроб. Л. П. Давидюк. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 37 с. + Електронна копія. 

26. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : 
методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 
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27. Офісні комп'ютерні технології : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 
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28. Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов : 
завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" , "Германські мови та 
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літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. 
Л. Я. Терещенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2019. – 54 с. + Електронна копія. 

29. Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) : методичні 
рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" 
/ розроб. О. О. Самохвал. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2019. – 54 с. + Електронна копія. 

30. Проектування торговельних об'єктів : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" / розроб. В. І. Паламарчук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 13 с. + Електронна копія. 
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2019. – 36 с. + Електронна копія. 

34. Трудове право : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 
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